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Surplus Radio Society (SRS)
t.a.v. De heer F. Maks
Essenerweg 172
3774 LD KOOTWIJKERBROEK

Datum

Onderwerp

4 juni 2004

Toestemming artikel 82c, lid 2, Mediawet

Uw kenmerk

Ons Kenmerk

Contactpersoon

Doorkiesnummer

16 maart 2004

ZKZ-003450-bk

B.J. Kipp

(035) 7737 766

Geachte heer Maks,
Met uw bovenvermelde brief heeft u namens de vereniging Surplus Radio Society (SRS), statutair
gevestigd te Driebergen-Rijsenburg, toestemming als bedoeld in artikel 82c, lid 2, van de Mediawet
gevraagd voor het door middel van een omroepzender uitzenden van een radioprogramma voor een
bijzonder doel dat een beperkt bereik heeft of van beperkte duur is.

Na toetsing van uw aanvraag hebben wij besloten de toestemming te verlenen. Het in uw aanvraag
omschreven doel van het radioprogramma dat ter gelegenheid van de viering van het jubileum van uw
vereniging zal worden uitgezonden, achten wij een bijzonder doel in de zin van artikel 82c, lid 2, van
de Mediawet. Zo zal met het radioprogramma ter plekke verslag worden gedaan van een evenement
waarbij publiek aanwezig is. Voorts zal het radioprogramma ondersteunend zijn aan het evenement
en zal de duur van het programma beperkt zijn.
Uit uw aanvraag blijkt dat u voornemens bent voor de uitzending van het radioprogramma de
omroepzender van Radio Bloemendaal te gebruiken. Hiermee kan de ontvangst van het programma,
dat bestemd is voor leden van uw vereniging in het bezit van oude omroep radiotoestellen, worden
gegarandeerd. In artikel 161, lid 1, van de Mediawet zijn de uitzendingen die normaliter via
vorenbedoelde zender worden uitgezonden, beperkt tot de gemeente Bloemendaal. Wij hebben
derhalve het uitzendgebied van het radioprogramma waarvoor u hierbij toestemming wordt verleend,
gelijk gesteld aan dit uitzendgebied.
Het besluit waarbij aan Surplus Radio Society (SRS) toestemming wordt verleend, treft u hierbij aan. U
wordt toestemming verleend het radioprogramma uit te zenden door middel van een omroepzender.
Wij wijzen u erop dat de verlening van deze toestemming niet automatisch inhoudt dat u ook daadwerkelijk
via een omroepzender kan gaan uitzenden. Voor het gebruik van frequentieruimte is vergunning vereist van
de Minister van Economische Zaken (artikel 3.3 van de Telecommunicatiewet). Voor nadere informatie over
het aanvragen van een dergelijke vergunning verwijzen wij u naar het Agentschap Telecom.

Aantal bijlagen: 2

In een bijlage vindt u informatie over de voorwaarden die verbonden zijn aan de toestemming, voorschriften
met betrekking tot het programma alsmede adressen en telefoonnummers van instanties waarnaar in deze
brief of de bijlage wordt verwezen.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

prof. dr. Jan van Cuilenburg
voorzitter
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HET COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

Overwegende dat Surplus Radio Society (SRS) bij brief van 16 maart 2004 een aanvraag heeft ingediend
toestemming te verlenen voor het uitzenden door middel van een omroepzender van een radioprogramma
voor een bijzonder doel.
Overwegende dat gebleken is dat het in de aanvraag omschreven doel van het radioprogramma als een
bijzonder doel kan worden aangemerkt in de zin van artikel 82c, lid 2, van de Mediawet en dat het
programma een beperkt bereik zal hebben of van beperkte duur zal zijn.
Gelet op artikel 82c, lid 2, van de Mediawet.

Besluit

aan Surplus Radio Society (SRS), statutair gevestigd te Driebergen-Rijsenburg en ingeschreven bij de
Kamer van Koophandel onder nummer 40482979, toestemming te verlenen op 10 september 2004,
gedurende de uren dat het evenement plaatsvindt, een voor het in de aanvraag omschreven bijzondere
doel bestemd radioprogramma uit te zenden door middel van een omroepzender met een dusdanig beperkt
vermogen dat de gemeente Bloemendaal wordt bereikt.

Hilversum, 1 juni 2004.

prof. dr. Jan van Cuilenburg
voorzitter

mr. Inge Brakman
commissaris

Een afschrift van dit besluit zal onder meer worden gezonden aan de Staatssecretaris van Onderwijs,
Cultuur en Wetenschappen.

Wij wijzen u erop dat op grond van de Algemene wet bestuursrecht de natuurlijke persoon of rechtspersoon wiens belang
rechtstreeks bij dit besluit is betrokken daartegen binnen zes weken na de dag waarop dit besluit op de voorgeschreven wijze is
bekendgemaakt een bezwaarschrift kan indienen bij het Commissariaat voor de Media, Postbus 1426, 1200 BK Hilversum.
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